
 
 

 

 

ر ة نظتقويم كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس االبتدائي من وجه

 المعلمين في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية

 

 صالح سليم سالمه العطوي

 م2015جامعة مؤتة، 

 

 الملخص

معلمي ر هة نظالبحث إلى تقويم كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس االبتدائي من وج هدفت هذا

 120ن ملبحث االتربية الوطنية واالجتماعية  في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، حيث تكونت عينه 

المقرر  تقويملت على ستة مجاالت معلماً جميعهم من منطقة تبوك وتم استخدام االستبانة كأداة للبحث واشتمل

لى المدرسي، حيث احتوى كل مجال على عدد من الفقرات، ومن ثم التأكد من صدقها من خالل عرضها ع

من خالل  ألداةمجموعة من المحكمين المختصين، حيث تم االستجابة آلرائهم ومقترحاتهم، تم التحقق من ثبات ا

ات باستخدام معلم حيث تم حساب معامل الثب 25ة البحث تكونت من تطبيقها على عينة استطالعية من داخل عين

ما يلي: جاءت ك( وكانت النتائج 0.82معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ في درجته الكلية على المجاالت السبعة )

ً من قبل معلمي الترب  جتماعيةية االنتائج مجاالت تقويم مقرر التربية االجتماعية والوطنية مقبولة تربويا

ج ل، اإلخرالوسائوالوطنية، وجاء ترتيب المجاالت كما يلي محتوى الكتاب، أهداف الكتاب، األسئلة، األنشطة وا

نة بشكل الستبايشير إلى أن المعلمين موافقون  على فقرات ا ماالفني للكتاب، طريقة العرض، مقدمة الكتاب، 

 مرتفع .

 ية.ية والوطنجتماعلوطنية للصف الخامس , معلمي التربية االالكلمات االفتتاحية : كتاب التربية االجتماعية وا

An Assessment of Social and National Studies Text Book for 5th Grade At Tabuk 

Province from Social and National Studies Male Teachers' Perspective in KSA 

 

Abstract 

This research aimed to assess the social and national studies curriculum for 5th grade 

from social and national studies teachers' perspective at Tabuk region in the KSA. 

The sample included 120 male teachers from Tabuk and a questionnaire was utilized 

for data collection and included six dimensions to assess the social and national 

studies curriculum and each dimension included a number of items related to the topic 

of the study. The reliability and validity of the tool was checked by subscribing it to a 

jury of specialized arbitrators and it was modified based on their opinions. In order to 

check for consistency, the tool was applied on a pilot sample of 25 male teachers and 



 
 

coefficient was calculated using CRONBACH alpha and was (0.82) for the scale as 

whole. Results indicated that the dimensions of the social and national studies 

curriculum assessment were educationally accepted by participants and the 

dimensions' order was as follows: book content, book objectives, questions, activities 

and methods, the technical format, presentation and the introduction of the book and 

all participants highly agreed on the items of the tool.       

 

Grade, Social and  thSocial and National Studies Text Book for 5 Keywords:

National Studies Male Teachers. 

 المقدمة  

لى عمل عتتعد التربية وسيلة المجتمع التي تعمل على تحقيق تقدمة الحضاري في جميع المجاالت، حيث 

لتعليمية املية ترتكز العتحقيق أهداف المجتمع وفقا لخصائص العصر ومتطلباته وهي عملية مستمرة مدى الحياة. 

نهوض العملية حيث يوضع الكتاب المدرسي ضمن خطة تستهدف ال على الكتاب المدرسي كعنصر أساسي لهذه

ي هو اب المدرسالكت أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على أنبالطلبة واالرتقاء بهم .

كائز رد درسي أحب المركيزة العملية التعليمية حيث يهدف الكتاب لتعليم الطلبة واالرتقاء بخبراتهم ويعتبر الكتا

مية ، بما مية التعللتعليالعملية التعليمية، حيث يستخدم الكتاب كوسيلة لتعليم الطلبة ومساعدة المعلم في العملية ا

 (. 1995)اللقاني,  يتناسب مع األهداف الخاصة طبقاً لطبيعة المرحلة التعليمية، والصف الدراسي

ً من مصادر المعرفة،  دوات أاة من وأحد مدخالت العملية التربوية وأديعد الكتاب المدرسي مصدراً هاما

سه وربما د دروالتوجيه التربوي، وركيزة أساسية للمنهاج المدرسي، واألساس الذي يستعين به المعلم في إعدا

 .المرجع الوحيد في أغلب األحيان للتلميذ للمذاكرة

ائل د البدعلى الرغم من تعدعال في ظل غياب الكتاب المدرسي ال يمكن لنا أن نتصور أن يكون تدريس ف

و لتالميذ أاعلى  التي يمكن للمعلم أن يقوم بها في حال عدم وصول الكتاب المدرسي مثل توزيع الكتب المستعملة

 .إشراك كل تلميذين بكتاب واحد، أو استعمال السبورة في الحاالت التي تقتضي ذلك

ومة المعل شروط التعليم الجيد، لما للكتاب المدرسي من دور فاعل في تبسيطال يفي بمقتضيات  كل ذلك

يق له شسلوب وتدرجها مع خبرات ومهارات الطلبة من خالل تراكم خبراتهم التعليمية بطريقة سهلة وواضحة بأ

 .أهميته وأثره على المتعلم

من أهمية نا تكهوحل المشكالت ومن  كما يعتبر الكتاب المدرسي أداة فاعلة لتنمية التفكير العلمي والبحث

 ي التعليمسية فالكتاب المدرسي لكل من المعلم والمتعلم على حد سواء، حيث يعتبر الكتاب المدرسي دعامة أسا

جيه التلميذ لتو مسؤولوال جهالموتعلم الذاتي يحتاج إليه التلميذ ,المعلم، ,ولي األمر ,الرسمي، ومرجعاً رئيساً في ال

 (1995اللقانى ).تربوياً وسلوكياً هذا الكتاب واالستفادة منه علمياً و لحسن استثمار

  

 

 



 
 

ً لية الكتاب المدرسي فقد أواله المسؤونظراً ألهمي  في داة فاعلةكون أولون في مجال التعليم اهتماماً خاصا

ن التقويم ألهمية؛ ألاغاية  فيكان أمر المتابعة المستمرة للكتاب والقيام بعملية تقويمية  عمليتي التعليم والتعلم لذا 

. ولهذا لمحليوسيلة من الوسائل المهمة في معرفة مدى صالحيته وجودته ومناسبته لحاجات الطالب والمجتمع ا

وتحسين  كتاب،فقد كان لتحليل محتوى الكتب المدرسية ما يلي: الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في تطوير ال

لعلمية حية االكشف عن مدى ترجمة الكتاب لألهداف وقدرته على خدمة الناالعملية التربوية المتعلقة به، و

لضعف وة واوالسيكولوجية المتعلقة بالمرحلة الدراسية التي وضعت لها، وتجسيد صورة واضحة عن جوانب الق

ر تطويم في إلسهافي الكتاب ووضعها بين يدي صانعي القرار ممن يؤثرون في العملية التعليمية ويتأثرون بها،وا

 في تقديم ساهمةوتحسين محتوى الكتب من خالل التعديل أو الحذف أو اإلضافة، وبالتالي عملية التدريس،  والم

ية تب المدرسيم الكيمكن االقتداء بها عند التأليف أو التجريب قبل تعمللبحث في تقويم الكتاب المدرسي  منهجية

 (.3،ص2011)حماد، 

طيط حول تخ على الرغم من أهمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية فقد جاء في الحلقة العربية  

عض الدول أن الكتاب المدرسي في ب 1994المناهج وتطويرها التي انعقدت في العاصمة األردنية عمان عام 

ر ف عنصتي يقدمها، وضعالعربية يعاني من ضعف المحتوى العلمي،  وقلة االهتمام بتحليل المعلومات ال

للغوي استوى التشويق واإلثارة، وأسلوب العرض، والتركيز على جانب المعرفة والمعلومات، وقلة مراعاة الم

لميدان ها في الالتنسيق بين واضعي المناهج ومؤلفي الكتب والمنفذين للمتعلمين،  وضعف اإلخراج الفني،  وقلة 

 (.117-114، ص1994)وزارة التربية والتعليم األردنية، 

  ،المنهاج  قييملت مهمة ان وجهات نظر المربيين والمعلمين وأولياء األمور والطلبة تجاه كتب هذا المنهاج

لمهم ية تعفمنهم من يعتبرها أعلى من مستوى الطالب،  وأن ما تحتويه من معرفة ومعلومات صعبة تعيق عمل

ير نها ال تثأيرى  لقدرات الطالب ونموهم العقلي، ومنهم من المفاهيم غير مناسبة ان وتعليمهم، ومنهم من اعتبر

 م.ية بينهوالتشويق للطلبة وال تحتوي على أساليب تقويم مناسبة للطلبة وال تراعي الفروق الفردالدافعية 

مدرسي ، ويعد الكتاب ال( أن المنهاج يشمل عدة عناصر2006 ، والخوالدة،2001كل من )مرسي،  يشير

رض يث يععناصر، فهو دعامة أساسية من دعامات المنهاج، ومصدر مهم للمعرفة المنظمة، حأحد أهم هذه ال

قاقها لم في اشتالمع المادة العلمية بطريقة سهلة وواضحة تيّسر على الطلبة استيعابها وفهمها وحفظها، كما يساعد

الب يبين للط ألنه صلب التعليم؛ وتحديدها وتنظيم التعليم، وهو ليس مجرد وسيلة تُعين على التعليم فحسب بل هو

 ينشد. لى ماعالمعلومات التي سيدرسها، وبه تبقى عملية التعليم مستمرة بين الطالب ونفسه حتى يحصل منها 

الوسيلة التي تحملل المنهلاج  لى انهع(  بتعريف الكتاب 2006وقامت )وزارة التربية والتعليم السعودية،  

ئلة حلة فلي البيه بالمسلتوى اللذي يناسلب قلدرات الطاللب مسلتغالً اإلمكانلات المتاوتيسره للتلميذ أينما وجد، وتعرض

 المحيطة.

ة أن الكتاب المدرسي هو أحد الوسائل التي يعتمد عليها المنهاج، فهو الوعاء الذي يحتوي الملادة التعليميل 

ن اتله أكثلر ملفإن الكتاب المدرسي هو أهم المصادر التي يسلتقي منهلا الطاللب معلوم لتحقيق أهداف المنهاج وعليه

لسلائد االتعليملي  غيره من المصادر األخرى، كما أنه يُعدّ صّمام األمان للمعلم في إعداد درسه ليتماشلى ملع النظلام

 (.2006في بلده )الخوالده، 

 



 
 

فائللدة تحقيقللاً للمللا يقدملله للعمليللة التعليميللة التعلميللة، ووتقللديرا ألهميللة الللدور الللذي يلعبلله الكتللاب المدرسللي و

ة ق أسس جديدالقصوى المنشودة منه، فقد أكد بعض التربويين بضرورة إعادة النظر في وظيفة الكتاب. وتأليفه وف

تي ينبغي ( األسس ال1990 ) محمد ومحمدو (1962ريات التربوية الحديثة. فقد حدد رضوان ورفاقه )تتفق والنظ

ة لكتاب بطبيعايقوم عليها الكتاب المدرسي، وكانت على النحو التالي: األساس االجتماعي الذي يتمثل في صلة أن 

س فتله، واألسلاوظيالذي يحلدّد أهلداف الكتلاب ومادتله , المجتمع وثقافته وأهدافه وحاجاته واتجاهاته، وهو اإلطار 

م يلات الللتعلونظر ولله واسللتعداداته ورغباتله وحاجاتلله,النفسلي الللذي يتمثلل فللي مراعلاة الكتللاب لطبيعلة المللتعلم ومي

 المختلفة، واألساس الفلسفي، ويتمثل في تعبير الكتاب عن فلسفة المجتمع في الحياة.

يم، ولهلذا فلأن لكتلب التربيلة االجتماعيلة أهميلة خاصلة لمدرسي يجب أن يخضلع لعمليلات التقيلفالكتاب ا  

ملة ين أبناءاألبلكونهلا تركلز عللى التنشلئة االجتماعيلة والتوافلق الثقلافي تنفرد بها عن غيرها من الكتب المدرسلية، 

 (.2013الواحدة )الغزيوات،

 

 مشكلة البحث وأسئلته:  

اعدت وزارة التربيلة والتعلليم فلي المملكلة العربيلة السلعودية مجموعلة ملن الكتلب الدراسلية ملن ضلمنها  

سلتخدامه دائي ووضعته موضلع التنفيلذ، وقلد مضلى عللى اكتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس االبت

ة دراسة تقويمية ، حيث لم تُْجَر أيّ 2008/2009فترة تتجاوز الست سنوات، إذ تم تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي

ة فلي للوقلوف عللى درجلة مالئمتله  للطلالب وملدى مواكبتله للتطلورات الحديثل-في حلدود عللم الباحلث–منظمة له 

 اسات االجتماعية.مجال الدر

ثل أساسلاً ومرجعلا للطاللب ويعتبر الكتاب المدرسي نقطة ارتكاز مهمة جداً للعملية التعليمية التعلمية،ويم 

ة ذه الدراسلهليه.وقلد جلاءت يمية له للوقوف على نقاط القلوة والضلعف فد من إجراء دراسة تقيكان ال ب والمعلم لذا

سللعودية مللن لوطنيللةل للصللف الخللامس االبتللدائي فللي المملكللة العربيللة اليم كتللاب لالتربيللة االجتماعيللة وابهللدف تقيلل

 وجهة نظر المعلمين في منطقة تبوك.

عيلة لكتلاب ويحاول هذا البحث اإلجابة عن السلؤال الرئيسلي التلالي: ملا هلي تقلديرات معلملي التربيلة االجتما

 ليين:ؤالين التاينبثق عن هذا السؤال السالتربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس االبتدائي في منطقة تبوك؟ و

ئي فللي ملا المجللاالت الواجللب مراعاتهللا فللي كتللاب التربيلة االجتماعيللة والوطنيللة للصللف الخللامس االبتللدا .1

 المملكة العربية السعودية على مستوى األداء الكلي ومجاالتها من وجهة نظر المعلمين؟

لمملكلة االجتماعيلة للصلف الخلامس االبتلدائي فلي هل تختلف تقديرات المعلملين لمراعلاة كتلاب التربيلة ا .2

ات الخبلرة العربية السعودية للمعايير المطلوبة على مستوى األداء الكللي ومجاالتهلا بلاختالف علدد سلنو

 والمؤهل العلمي للمعلم؟.

 

 

 

 

 



 
 

 

 أهداف البحث:  

الخامس االبتلدائي للصف  والوطنية  هدف البحث الى التعرف على مدى تحقيق كتاب التربية االجتماعية 

سلئلة لوسلائل، األفي المملكة العربية السعودية للمجاالت التالية: المقدمة، أهلداف الكتلاب والمحتلوى، واألنشلطة وا

 التقويمية، واإلخراج، من وجهة نظر المعلمين.

 

 أهمية البحث:  

يملي لكتلاب لالتربيلة االجتماعيلة والوطنيلةل للصلف الخلامس االبتلدائي فلي المملكلة بما ان هذا البحث تقي 

 :مبررات أهميته تنطلق منالعربية السعودية، فإن 

للى إالب بعلده . طبيعة الصف الخامس االبتدائي فهو الصف الذي يقع على أعتاب المرحلة االبتدائية لينتقل الط1

 المرحلة المتوسطة.

ة جيلله الطلبللبيللة االجتماعيللة والوطنيللةل ، إذ يلعللب دوراً مهمللا  فللي مسللاعدة المعلمللين  وتوأهميللة كتللاب لالتر 2

 وتنشئتهم ليكونوا مواطنين صالحين منتمين ألمتهم وأرضهم ووطنهم

ي لوعلاء اللذاأهمية كتاب التربية االجتماعية والوطنية، كونه عنصراً مهماً من عناصر المنهلاج، إذ يشلّكل  .3

أهللداف  ة التللي يفتللرض أنهللا األداة التللي تسللتطيع أن تجعللل الطلبللة قللادرين علللى بلللو يحللوي المللادة العلميلل

 المنهاج.

قله بتطبي لبلدءتلم اوالذي -في حدود علم الباحث–يمي المنظم البحث األول لهذا الكتاب يعتبر هذا البحث التقي .4

 .2008/2009اعتباراً من العام الدراسي 

 ة .يم المناهج السعودية للمرحلة االبتدائيسابقة لتقي ستجابة لتوصيات دراساتيأتي هذا البحث ا .5

ن لهلم كلوجلال الدراسلات االجتماعيلة عللى أن يقد يساعد هلذا البحلث البلاحثين فلي المسلتقبل وباللذات فلي م .6

ت فلي الجتماعيلايم، وال سيما التي تتعللق بمنلاهج االدراسات واألبحاث في مجال التقي دليالً وطريقاً إلجراء

 سية المختلفة.المراحل الدرا

 

 التعريفات اإلجرائية:  

 يلة والتعلليمكتاب لالتربية االجتماعية والوطنيةل للصف الخلامس االبتلدائي اللذي قلررت وزارة التربالكتاب: 

 .2008/2009بالمملكة العربية السعودية تدريسه في جميع مدارسها اعتباراً من العام الدراسي

الخلامس  يم الذي يقوم بتدريس كتاب لالدراسلات االجتماعيلةل للصلفهو موظف وزارة التربية والتعلالمعلم:

 االبتدائي في المملكة العربية السعودية.

-ALمللن العلللوم االجتماعيللة صللممت خصيصللاً لتحقيللق أهللداف تدريسللية. هللي جللزءالتربيةةة االجتماعيةةة: 

ghzewat (1992) 

دراسللة والحللث واالمعللان والتحقيللق : معرفللة قيمللة الشلليء وتقللديره وهللى عمليللة تربويللة تتطلللب الالتقيةةيم

مه للتوصل إلى نتائج التلي يمكلن الحكلم عليهلا بصلحة الموضلوع وبيلان يوالتمحيص والتثمين للموضوع المراد تقي

 (1995األدلة التربوية وحسناته وسلبياته وفق معايير محددة واتخاذ القرار المناسب. اللقانى )



 
 

 

 محددات البحث:  

دارس البحث على معلملي التربيلة االجتماعيلة الللذين يدرسلون الصلف الخلامس االبتلدائي فلي المل اقتصر .1

 .2014/2015الحكومية في المملكة العربية السعودية خالل العام الدراسي 

 علامدائي للاقتصر البحث على الطبعة األولى لكتاب لالتربية االجتماعية والوطنيةل للصف الخامس االبتل .2

 .2008/2009بتطبيقه اعتباراً من العام الدراسي  والذي تم البدء 2015/ 2014الدراسي 

 اإلطار النظري

 :الكتاب المدرسي وأهميته

يديللة، حيللث يعتبللر الكثيللر مللن التربللويين أن الكتللاب المدرسللي يلعللب دوراً مهمللا فللي التربيللة المعاصللرة والتقل

يلد لمصلدر الوحلتلي ال يمكلن أن تحلدث ملن دونله كونله ااعتبرته التربية التقليديلة ملن أصلول العمليلة التعليميلة، وا

يللق للليم بغللرض تحقللمعرفللة، أمللا فللي ظللل التطللورات التربويللة الحديثللة، فقللد أضللحى الكتللاب المدرسللي خطللة للتع

 ة التعليميلةالخطة التعليمية على أساس تزويد الطالب بمجموعة من األنشطاألهداف المنشودة بحيث يجب أن تبنى 

 (.2006لدة، التعلمية )الخوا

النظر إللى الكتلاب المدرسلي عللى أنله أسلاس العمليلة  التعليملة وجوهرهلا؛ فهلو  يتم فى كثير من األحيان 

لطاللب، اعللى عمليلة اللتعلم مسلتمرة، وهلو وسليلة يلتعلم بهلا  وف يدرسله ملن معلوملات، ويبقلييحدد للمتعلم ما سل

ارفله ي إثلراء معمرجعلاً رئيسلياً يعتملد عليله الطاللب فل ويكتسب من خالله مهارات القراءة والكتابة، كما أنه يعتبلر

 . (1989وهندى)( 1985ستعداد لالمتحانات )زيتون االراته، ويرجع إليه في الدراسة ووخب

اكللد الكثيللر مللن التربللويين إن للكتللاب المدرسللي أهميللة قصللوى، حيللث أنلله  يعتبللر مللن أهللم مصللادر التعللليم 

ري و المعرفي والوجلداني المنلوي إكسلابه للطلبلة بطريقلة منظملة، وكملا المقروءة، فهو يحتوي على الجانب المها

هو معروف فلأن الطاللب هلو محلور العمليلة التعليميلة التعلميلة، فالكتلاب المدرسلي يقلدم الحلد األدنلى ملن المعرفلة 

مللواد المطلوبلة ، ومللن السلهل تحديثلله وتطلويره، بحيللث يصلبم مشللوقاً وممتعلاً، كمللا أنله يشللكل الحلد األدنللى ملن ال

بللراز المفللاهيم إ  والتللي تشللملالمرجعيللة التللي يرجللع إليهللا المعلللم والمللتعلم، حيللث يقللدم للمعلللم التسللهيالت الكثيللرة 

(ويتصللف الكتللاب المدرسللي بمجموعللة مللن 2006لتمللارين والتللدريبات واألنشللطة )الخواللدة،  األساسلية واقتللرا  ا

يمثلل الكتلاب المدرسلي ( حيلث 2006منهلا )الخواللدة، يلة األخلرى الصفات التي تميزه عن غيره من المواد التعليم

دئ مفللاهيم واتجاهللات وقلليم تعزيللز مللا يكتسللبه المللتعلم مللن معلومللات فللي مبللالترجمللة صللادقة للمنهللاج التربللوي 

تشلكيل دافعيلة إدراكيلة بقلوة متواصللة نحلو مضلامين الملادة التعليميلة ودالالتهلا، ومهارات , إثارة اهتمام الملتعلم، 

دفلع الملتعلم للقيلام بلالتقويم اللذاتي والقبللي والتكلويني. فاعلله اإليجلابي ملع هلذه الخبلرات , ستمرار تبشكل يضمن ا

ويساعد المتعلمين عللى اكتسلاب األهلداف التعليميلة المخططلة فلي سلياق المقلرر الدراسلي أو المنهلاج فضلالً عللى 

التكاملل العضلوي واللوظيفي بلين األفكللار وتحقيلق نطلاق واقعهلم الحيلاتي والمهنلي  تلبيلة احتياجلاتهم الذاتيلة ضلمن

ويعللد الكتللاب المدرسللي مرجعللاً رئيسللياً فللي ,  النظريللة فللي المللادة التعليميللة وبللين الممارسللات والتطبيقللات العمليللة 

العملية التربوية، فهو يترجم الكثير من أهدافها ويساعد الطالب على التعلم الذاتي، فيسلتطيع الطاللب أن يرجلع إليله 

يشاء. كما أنه وسيلة التواصلل بلين الطاللب والمعللم؛ فهلو العملود الفقلري للملنهج، وهلو الوعلاء اللذي في أي وقت 

وسلائل التقلويم، ومقدملة تخلص الطاللب،  الوسلائل التعليميلة واألنشلطة، يضم المحتوى ملن الملادة الدراسلية شلامالً 



 
 

الب بالدرجلة األوللى قبلل المعللم وفهرساً يعرض المقرر بشكل عام، هذا إضافة إلى المصطلحات، وهو يخص الط

 (.1995)اللقاني، 

تربلويين عللى أن الكتلاب المدرسلي قلد حظلي وال يلزال باهتملام الكثيلر ملن ال ( 1993)سعادة وابراهيم يؤكد 

يلراً، بلل إّن عتملاداً كبألنه يمثل حلقة مهمة في العملية التعليميلة التعلميلة؛ الن منهلاج الملادة الدراسلية يعتملد عليله ا

 مدرسلي الجيلدلهذا فقد حدد عدد من التربلويين مواصلفات الكتلاب الدرسي يعدّ صورة موازية للمنهاج , تاب المالك

لغلة الكتلاب  ملن التعقيلد. وأملا أسللوب وخلاليمتسم بالبساطة والوضو  ان يكون مناسبا لمستوى الطلبة،  بما يلي:

رض الكتلاب فيجلب أن يكلون شلائعاً فلي عل فيجب أن تكون سلليمة وخاليلة ملن األخطلاء اللغويلة، ومناسلبة علرض

 موضوعاته بحيث يثير دافعية الطلبة نحو التعلم .

ليلاً ملن وفيما يتعلق بشكل الكتلاب وإخراجله، فلال بلد أن يكلون حسلن المظهلر، جيلد اللورق، مالئلم الحجلم، خا

لمللات، سللطر والكاألخطللاء المطبعيللة، واضللم األحللرف، مللتقن الطباعللة، متللين التجليللد، متناسللق المسللافات بللين األ

، الصلللوري، 1985، زيتللون، 1982)دمعللة ومرسللي،  بمحتوياتلله ومفاهيملله ومصللطلحاته ويشللتمل علللى قائمللة

 (.1994، إبراهيم، 1991، سعادة وإبراهيم، 1989، هندي وزمالءه، 1986

م لتعللليويجلب أن يكلون مؤلللف الكتلاب المدرسللي ملن ذوي الكفللاءات العلميلة والتربويللة والعمليلة فللي مجلال ا 

د وتلللأليف الكتلللب المدرسلللية، وأن يكلللون عللللى وعلللي تلللام بواقلللع المجتملللع وظروفللله، وأن يتّصلللف بالدقلللة والحيلللا

ملة علن وأن يشلتمل الكتلاب عللى مقدملة تعطلي الطاللب فكلرة عاواألمانة العلمية عند عرض الملادة والموضوعية 

داف وى الكتللاب مرتبطللاً بأهللأن يكللون محتلل وكللذلك يجللبأهدافلله ومادتلله الدراسللية والموضللوعات المتضللمنة فيه,

وأن اتهم حاجللويناسللب مسللتويات الطللالب وميللولهم والشلمول , المنهلاج ومتصللفاً بالدقللة العلميللة والحداثللة والعمللق 

هيم في ات والمفاطلحيكون متدرجاً ومتسلسالً ومنطقياً ومناسباً للخطة الدراسية، وال بد أن توّحد استخدامات المص

تثيلر  بالحداثلة، شطة التعلمية مرتبطة بالمحتوى،  مناسبة للطلبلة، تتصلفتعليمية واألنأن تكون الوسائل الالكتاب و

)فللؤاد  تراعللي القلليم واالتجاهللات السللائدة فللي المجتمللع، وأن تكللون كافيللة ومتنوعللة ودقيقللة وواضللحةالدافعيللة، 

 ( .1988ومرسي،

ليللة ة ومتنوعللة بللين مقايللديم ال بللد أن تكللون األسللئلة ُمصللاغة صللياغة واضللحة وجلتقيللوفللي مجللال أسللاليب ا

م على تحفزهادالً على وحدات الكتاب وفصوله، مناسبة لمستوى قدرات الطالب ، موزعة توزيعاً عوموضوعية، 

 .(1982، اللقاني ورضوان، 1982التعلم الذاتي، وتكشف نقاط القوة والضعف في الكتاب )دمعة ومرسي، 

الكتلاب  سلليمة وخاليلة ملن األخطلاء اللغويلة،  املا علرضأسلوب لغة الكتلاب فيجلب أن تكلون ب فيما يتعلق   

 (.1990؛ محمد، 1986Boardman، 1976فيجب ان يثير دافعية الطلبة نحو التعلم )فؤاد ومرسي 

هنللاك مواصللفات ر فللي الكتللاب المدرسللي بصللفة عامللة، باإلضللافة إلللى الشللروط السللابقة التللي يجللب أن تتللواف

أن يكلون ( اللى 1989يشلير عبيلدات ) ات االجتماعيلة، وفلي هلذا الصلدد خاصة ال بد من توافرها في كتب الدراس

مصلللدر كتلللاب الدراسلللات االجتماعيلللة هلللو الجغرافيلللا والتلللاريال والتربيلللة الوطنيلللة واالقتصلللاد وعللللم االجتملللاع 

واالنتروبولوجيللا والسياسللة والبيئللة، كمللا ال بللد أن تتعللرض موضللوعاته لألحللداث الجاريللة والقضللايا المعاصللرة 

( بلأن كتلاب الدراسلات االجتماعيلة ال بلد 1993الت الموجودة في بيئة الطلبة، كما يضيف سلعادة ورفاقله )والمشك

أن يشللتمل علللى قائمللة بالمصللطلحات غيللر المألوفللة والتللواريال وأسللماء األعللالم والرسللوم والخللرائط والجللداول 

 اإلحصائية والمدن الرئيسة.



 
 

 

 الدراسات السابقة:  

يين بلأن للكتلاب المدرسلي أهميلة فلي رفلد العمليلة التعليميلة,    فقلد أكلدوا عللى أن يؤكد الكثير من التربلو 

والن  التعليميلة حلقلة مهملة فلي العمليلة الكتاب المدرسي قد حظي وال يزال باهتمام الكثير من التربويين ألنه يمثلل

تم هلللمنهللاج.  الصللورة موازيللة  منهللاج المللادة الدراسللية يعتمللد عليلله اعتمللاداً كبيللراً، بللل إّن الكتللاب المدرسللي يعللدّ 

مصللدر  كونللهيمهللا، وتحليللل محتواهللا، ويرجللع هللذا االهتمللام بالكتللاب المدرسللي البللاحثون بالكتللب المدرسللية وتقي

لمدرسلية م الكتب ايتقيالمعلومات ويساعد على تحقيق األهداف التربوية المتوّخاة، وياُلحظ قيام الباحثين بدراسات ل

سلات للدرا قلوة والضلعف فيهلا، وفيملا يللي عرضلاحلث، وذللك للتعلرف عللى ملواطن اللكافة المراحل وجميلع المبا

 التي أجريت على كتب التربية االجتماعية األجنبية والعربية مرتبة من األحدث إلى األقدم:

ة للمرحللة يم النلوعي لمقلررات التربيلة الوطنيل( دراسلة   تقييميلة هلدفت إللى التقيل2013جرى )البرقشى ، أ  

 ي بريطانيللاالمتوسللط فللي المملكللة العربيللة السللعودية، ومقارنتلله بالتوجلله الللذي سلللكته مقللررات التربيللة الوطنيللة فلل

ف بلين ملنهج نموذجاً للتوجهلات العالميلة الحديثلة، كملا هلدفت الدراسلة إللى رصلد نقلاط االتفلاق واالخلتالأبوصفها 

 نهج للتربيللةللخللروج بنمللوذج مقتللر  لبنللاء مللهج التربيللة الوطنيللة فللي بريطانيللا ة فللي السللعودية ومللنالتربيللة الوطنيلل

ت نيللة، اعتمللدالوطنيللة فللي المملكللة العربيللة السللعودية يراعللي التوجهللات العالميللة الحديثللة فللي تعللليم التربيللة الوط

المرحللة  تلب التربيلة الوطنيلة فليالدراسة المنهج النوعي الوصفي الظاهري في تحليل المقررات عللى عينلة ملن ك

نهجلين ق بلين المنيا. وخلصت نتائجهلا إللى وجلود فلروالمتوسطة بواقع ثالثه كتب لكل صف في السعودية وبريطا

ت شملت األهلداف والمحتلوى وأسللوب العلرض واألنشلطة. وتبلين ملن التحليلل وجلود ثالثلة مسلتويات فلي مقلررا

المملكللة  العللالمي والللوطني والمحلللي، بينملا اقتصللرت المقللررات فللي التربيلة الوطنيللة فللي بريطانيللا هلي: المسللتوى

ريطانيلة البالعربية السعودية بشكل كبير على المستوى الوطني، وفي مجلال المحتلوى واألنشلطة كانلت المقلررات 

السلعودية  لطالب على التأمل والتفكير وداعية إلى الحوار، في حين غللب عللى المقلرراتمتنوعة وثرية ومحفزة ل

ولللم  االختصللار والتركيللز والطللر  المباشللر، كمللا اقتصللرت المقللررات البريطانيللة علللى تنميللة سلللوك المواطنللة،

ت تتعللرض بشللكل مباشللر إلللى الوطنيللة، بينمللا كانللت الموضللوعات المتعلقللة بالوطنيللة سللمة ظللاهرة فللي المقللررا

 السعودية.

صفوف لل ضوء أهداف التربية البيئيةيم منهاج الجغرافيا في (  إلى تقيRichy) ،2009ىهدفت دراسة  ريكو

( معلملا 342الثانوية فى والية ايداهو من وجهة نظر معلمي الدراسلات االجتماعيلة، وتكونلت عينلة الدراسلة ملن )

اسة تلم بنلاء ولتحقيق هدف الدر, ومعلمة وذلك كعينة عشوائية من معلمي الدراسات االجتماعية لصفوف الثانوية  

اد أن اغللب أفلر قرة حول أهلداف التربيلة البيئيلة، وتوصللت الدراسلة إللى النتلائج التاليلة:( ف58استبانة مكونة من )

مهلاري المجلال ال العينة في المجال المعرفي األول اتفقوا على أن المناهج قد راعىت أهداف التربية، أما في فقلرات

ة فللي فلراد العينلد موافقلة أيضلاً مللن أالثلاني فيوجلد إجملاع عليهللا ملن أفلراد العينللة ألنله قلد تللم التطلرق إليهلا، وتوجلل

 ، وعلدموسلطكل متالمجال الوجداني الثالث على أن المنهلاج قلد راعلى أهلداف التربيلة البيئيلة أيضلاً وكلان ذللك بشل

مؤهلل الخبلرة وال متغيلراتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى إللى كلل ملن 

 والجنس.



 
 

يمهللا للصللفوف ل محتللوى كتللب التربيللة الوطنيللة وتقيدراسللة هللدفت إلللى تحليلل (2009وأجللرى )بشللير،  

لللى الخلامس، والسللادس، والسلابع مللن وجهلة نظللر معلمللي ومعلملات محافظللات شلمال الضللفة الغربيلة، باإلضللافة إ

 ادةريس الملالجلنس، والمؤهلل العلملي، وخبلرة المعللم، والصلف، وعلدد ملرات تلدكلل ملن   عالقة متغيرات تحديد

باحللث قللام الوالسللابع، ولتحقيللق هللدف الدراسللة،  ويم كتللب التربيللة الوطنيللة للصللفوف الخللامس، والسللادس،علللى تقلل

علد التأكلد ب أالسلتبيان بتحليل محتوى كتب التربية الوطنية للصفوف المذكورة، وجمع البيانلات الالزملة ملن خلالل 

لمللة. ( معلمللاً ومع246كونللت مللن )، وبعللد أن تللم تطبيقهللا علللى عينللة طبقيللة عشللوائية تمللن صللدق وصللبات االداة 

 نيلة للصلفوفيم المعلملين والمعلملات لكتلب مبحلث التربيلة الوطإللى النتلائج اآلتيلة: إن درجلة تقيل توصلت الدراسة

رتفعلة م جلاءتاألساسية الخامس، والسادس، والسابع في محافظات شمال الضفة الغربية في جميع المجلاالت، قلد 

ائج الكليلة ( وهلذه درجلة مرتفعلة، أملا النتل%70.4الكلية لجميلع الصلفوف كانلت )جداً، وأن درجة تحقيق المعايير 

مللا أ( وهلي درجلة مرتفعللة وجلاءت فلي المرتبللة األوللى، %74.1) فقلد بلغللت المتعلقلة بلالمحتوى لجميللع الصلفوف

فيما يتعللق ة، و( وهي درجة مرتفعة، وجاءت في المرتبة الثاني%70.5النتائج المتعلقة باألنشطة واألسئلة فكانت )

كليلة المتعلقلة ( وهي درجة متوسطة، وجاءت في المرتبة الثالثة، والنتائج ال%67.4بنتائج تنظيم المحتوى فكانت )

( وهللي درجللة متوسللطة، وجللاءت فللي المرتبللة الرابعللة. كمللا %56.2بطريقللة عللرض المحتللوى، فحصلللت علللى )

لصلفوف ليم كتب مبحلث التربيلة الوطنيلة تقي ية في درجةتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ل العلمي، في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهساسية، الخامس، السادس، السابع األ

( 10-6والصلف، وتلدريس الملادة، بينملا توصللت إللى وجلود فلروق تعلزى لمتغيلر الخبلرة، ولصلالم فئلة الخبللرة )

 سنوات.

   

نيللة فللي هللدفت إلللى تحليللل واقللع أنشللطة التعللليم فللي مقللررات التربيللة الوط( فقللد 2004يقللل، أمللا دراسللة )المع

سللوب ع الباحلث أمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية من حيث إعدادها، وأنواعهلا، وتوزيعهلا، وقلد اتبل

لتسلعة، ثلم للثالث بصلفوفها اتحليل المضمون لرصد إعداد األنشطة وأنواعها، وتوزيعها عللى المراحلل الدراسلية ا

لثالثللة حللول المحللاور ا ( معلمللين107الوصللفي المسللحي باسللتخدام االسللتبيان السللتطالع  راء )اسللتخدام األسلللوب 

وعلاً ملن ( ن12( نشاطاً في مقررات التربية الوطنيلة موزعلة عللى )277لألنشطة وأظهرت نتائج الدراسة وجود )

التقللارير  (، كتابللة%62( تكللراراً بنسللبة )172لمناقشللات والحللوارات )األنشللطة. وجللاءت أعللداد األنللواع كللاآلتي: ا

نسللبة ( تكلراراً ب14لخلرائط )(، جملع الصلور ورسلم ا%10,5( تكلراراً بنسلبة )29واألبحلاث وجملع المعلوملات )

%، 2,8تكللرارات بنسللبة  8%، إعللداد الصللحف والنشللرات 4: تكللراراً بنسللبة 11إعللداد كلمللات وإذاعتهللا  %(،5)

 7 تكللرارات بنسللبة 5% لكللل منهمللا، وتمثيللل الللدور 2تكللرارات بنسللبة  6وف والخللدمات الميدانيللة دعللوة الضللي

حلللة نشللاطاً فللي المر 13بمتوسللط حسللابي لكللل منهمللا. وتوزعللت تلللك األنشللطة علللى المراحللل الدراسللية كللاآلتي: 

لمرحللة انشلاطاً فلي ( 167( و )%3,5( نشلاطاً فلي المرحللة المتوسلطة بنسلبة )97(، و )%4,7االبتدائية بنسلبة )

يلث خلال ( وتبين وجود خلل في توزيع تلك األنشط على المراحلل والصلفوف الدراسلية، ح%60,3الثانوية بنسبة )

األنشلطة،  الصفات الرابلع والخلامس االبتلدائي ملن أي نشلاط، كملا خللت المرحلتلان االبتدائيلة والثانويلة ملن بعلض

 وازناً.بينما كانت المرحلة المتوسطة أكثر تكامالً وت

  



 
 

ظلر ( دراسة هدفت إلى تحديد محتوى مادة التربية الوطنية, من وجهة نMintrop,2003وأجرى منتروب )

البيلة العظملى ، ووجد الباحث أن الغبلداً ( 28المختصين والمعلمين والطالب، وأثر المادة على سلوك الطالب في )

ملادة مجديلة المشاركة في الدراسة يرون أن هلذه ال( في معظم األقطار الثمانية والعشرين %80-90من المعلمين )

 وطنيلة، مثللللطالب والدولة. وللم تكلن نظلرة المعلملين متطابقلة حلول أهميلة الموضلوعات التقليديلة فلي التربيلة ال

، ة العسللكريةالتلاريال اللوطني، وإطاعلة القلانون، واالنخلراط فلي األحلزاب السياسلية واالتحلادات العالميلة، والخدمل

أظهلرت  ضوعات األكثر حداثة مثل حقوق اإلنسان والبيئلة، والموضلوعات ذات الصلفة العالميلة, كملاوكذلك المو

لفئة ترغب ا( من هذه %80( سنة ال  يميلون إلى األمور السياسية, في حين أن )14الدراسة أن الطالب في  سن )

 سية.في التصويت عندما يحين الوقت لذلك, ويرون أن التصويت يمثل مشاركتهم السيا

ة للصلفوف ( بدراسة هلدفت إللى بنلاء معيلار لتقيليم كتلب التربيلة االجتماعيلة والوطنيل1996كما قام الخشان )

لملاً معلملة ( مع30األربعة األولى في األردن. للكشف عن نقاط القوة والضعف فيها. وتكونلت عينلة الدراسلة ملن )

ميللع جوأظهللرت نتللائج الدراسللة أن  ة نفسللها.فللي لللواء األغللوار الشللمالية، ممللن يدرسللون هللذه الصللفوف فللي المللاد

ع ة، وأن جميلمجاالت المعيار الثمانية مهمة بدرجة عالية، ما عدا مجال المقدمة اللذي جلاء تقلديره بدرجلة متوسلط

 اسلة إللى أنالمجاالت كانت إمكانية تحقيقها في ضوء اإلمكانات المتاحلة بدرجلة متوسلطة. كملا أشلارت نتلائج الدر

 ةطاالت األنشلالمعيارية لمجاالت: المقدمة واألهداف كانلت ذات درجلة عاليلة، ولمجل فقراتين الاالرتباط الرتبي ب

ا والوسللائل واألسللاليب والمواصللفات الفنيللة ذات درجللة متوسللطة، ولمجللاالت المحتللوى ذات درجللة ضللعيفة، كملل

ية، وهلذه وحدات دراسلأوضحت النتائج أن المقدمة تشمل األهداف العامة للكتاب المدرسي، وتوزيع المحتوى إلى 

 فللي األردن لسللفة التربيلة والتعللليمالوحلدات إلللى موضلوعات. وأمللا األهلداف التعليميللة للكتلاب المدرسللي فتلرتبط بف

 ىوأما المحتلو وقد صيغت بطريقة تشجع الطلبة على التعلّم الذاتي، درسيوتتنّوع وتتوازن وتتكامل في الكتاب الم

تنفيلذ. وقابللة لل عملل فلي مجموعلات، وأن أسلاليب التقلويم متنوعلة وتثيلر التفكيلرفإنه ينمي التفكير الناقد ويراعي ال

والكتابيلة،  م القرائيةوتقيس مجاالت التعلم الثالثة. أما األنشطة فتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتنّمي مهاراته

 الكتابية. تدريبات واألعمالومناسبة للمحتوى ومثيرة للتفكير، وتثير الدافعية نحو التعلم، وتغلب عليها ال

يمهلا فلي منلاهج الدراسلات االجتماعيلة، وتقي هدفت إلى تحليلل دراسة (March, 1996مارش ) واجرى 

اً ومعلمة ملن ( معلم293الجوانب التالية: األهداف، والمحتوى، وأساليب التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من )

واد ققتهللا المللحالتللي  إلللى أن الفوائللد اشللارت النتللائجفللي اسللتراليا، و معلمللي التربيللة االجتماعيللة للمرحلللة األساسللية

زادت  اأنهل التي أنتجتها بعض المشروعات القوميلة فلي عقلدي السلتينات والسلبعينات كانلت قليللة، كملااالجتماعية 

يب مللن صللعوبة المنهللاج، وأظهللرت الدراسللة عللدم اسللتيعاب المعلمللين للمنهللاج رغللم تللوفر الوقللت، كمللا أن أسللال

 لتدريس التقليدية غير مطورة، ولم تنل األهداف االنفعالية نصيباً من ذلك.ا

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج البحث:  

ميع جتم استخدام المنهج الوصفي )المسحي( الذي يهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة بواسطة استجواب   

 لتحقيق اهداف البحث. الدراسة من خالل توزيع االستبيان أفراد  عينة

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ذين يدرسلون كتلاب التربيلة االجتماعيلة والوطنيلة للصلف مع الدراسة على جميلع المعلملين اللاشتمل مجت 

لملا وشلكل مع 120وعلددهم  2015الخامس االبتدائي في المدارس الحكومية التابعة بمنطقلة تبلوك للعلام الدراسلي 

 .هذا المجتمع عينة البحث 

 :أداة الدراسة  

السلتطالع  راء المعلمللين حللول كتلاب التربيللة االجتماعيللة  أهللداف البحللث طلّور الباحللث اسللتبيان لتحقيلق 

ن علدداً مل انبلوك، حيلث تنلاول االسلتبيمنطقلة تئي في المدارس الحكومية التابعلة لوالوطنية للصف الخامس االبتدا

مللت ن  وتمحكملليالفقللرات بتوصللية مللن  6فقللرة بعللد حللذف  64 بلللغ عللدد فقراتللهمجلاالت تقيلليم الكتللاب المدرسللي و

،  ذات الصلللة بموضللوع هللذه الدراسللة األدب التربللوي والدراسللات السللابقة مراجعللة مللن خللالل صللياغة الفقللرات

الوسلائل وطة باإلضافة إلى األخذ بآراء المحكمين بخصوص مقدمة الكتاب ,أهداف الكتاب ,محتوى الكتلاب ,األنشل

 ض أن يراعيهلاالتي من المفتلرالفقرات  كل مجال مجموعة من واشتمل اإلخراج الفني للكتاب.مية و,األسئلة التقوي

 النهائية.ين االستبيان في صورته ( يب1الكتاب عند إعداده والملحق رقم )

 

 صدق األداة: 

ن يتخصصلالجامعيين الم أألساتذة( محكمين، من 10تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها، على ) 

هم المنللاهج وأسلاليب التللدريس، ومشلرفين تربللويين متخصصلين فللي حقلل التربيللة االجتماعيلة، حيللث طللب مللن فلي

للمجلال،  درجلة انتمائهلاكل فقرة في المجلال، درجلة وضلو  صلياغتها واألداة بحيث يقدرون درجة مالئمة  تقويم 

ل فة أو تعلديحذف أو إضا اء الرأي من حيثوإبدكما طلب منهم تقديم أية اقتراحات من شأنها تحسين أداة الدراسة 

 المحكمين. الت المطلوبة بناء على  راء، وتم إجراء التعدي

 ثبات األداة :  

من ثبات أداة الدراسة، تم تطبيق أداة الدراسة عللى عينلة اسلتطالعية ملن خلارج مجتملع  من اجل التحقق 

فلراد العينلة جتماعيلة، حيلث تلم تطبيلق األداة عللى أ( معلما ممن يدرسلون ملادة التربيلة اال25الدراسة تكونت من )

، ال الكللليمللرة واحللدة وتللم حسللاب معامللل الثبللات بتوظيللف طريقللة كرونبللاخ ألفللاً علللى مسللتوى كللل مجللال والمجلل

 ذلك. ( يوضم1والجدول )

 

 

 



 
 

 

 (1جدول )

 ألفا على مستوى كل مجال والمجال الكلي معامالت ثبات أداة الدراسة وفقاً لمعادلة كرونباخ

 معامل الثبات المجال

 0.82 مقدمة الكتاب

 0.82 أهداف الكتاب

 0.83 محتوى الكتاب

 0.81 األنشطة والوسائل

 0.85 األسئلة التقويمية

 0.82 اإلخراج الفني

 0.83 الكلي

( 0.81أن معلامالت ثبللات مجللاالت الدراسلة تراوحللت بللين ) ( إلللى1تشلير النتللائج الللواردة فلي الجللدول ) 

القليم مرتفعلة  وتعتبلر هلذهللمجلال الكللي ( 0.83)ويمية, ( لمجالي األسئلة التقي0.85ل، و )لمجال األنشطة والوسائ

 وموضع ثقة لغايات البحث العلمي.

 

 إجراءات البحث  

 اعتمد البحث في إجراءاته على الخطوات اآلتية: 

ائي مللع البحللث مللن المعلمللين الللذين يدرسللون كتللاب التربيللة االجتماعيللة للصللف الخللامس االبتللدتحديللد مجت .1

 .بمنطقة تبوك

 تحديد عينة استطالعية للبحث بهدف التأكد من ثباتها. .2

 األولية. بناء أداة البحث )االستبيان( بصورته .3

 التأكد من صدق األداة باستخدام األسلوب التحكيمي. .4

ألداة عللى رسمية ملن اإلدارة العاملة للتربيلة والتعلليم بمنطقلة تبلوك أجلل توزيلع اتم الحصول على موافقة  .5

 عينة البحث.

 توزيع أداة البحث على أفراد العينة  .6

 تفريغ المعلومات في جداول من أجل معالجتها إحصائياً. .7

 تحليل البيانات ومناقشتها، وتقديم توصيات في ضوء النتائج . .8

 

 المعالجات اإلحصائية  

اجللل اإلجابللة عللللى أسللئلة البحللث قلللام الباحللث بللإجراء المعالجلللات اإلحصللائية باسللتخدام الرزملللة  مللن  

 (، وعلى النحو اآلتي:spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

( لوصلف خصلائص عينلة الدراسلة Descriptive Statistic Measuresمقلاييس اإلحصلاء الوصلفي ) .1

 .بالنسب المئوية، واإلجابة على أسئلة البحث



 
 

 ( لالتساق الداخلي للتحقق من ثبات أداة البحث.Cronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) .2

داء ولكلل فقلرة أل بيانمجلاالت االسلتنحرافلات المعياريلة لكلل مجلال ملن حساب المتوسطات الحسلابية واال .3

 المعلمين.

 استخدام تحليل التباين الثنائي. .4

 النتائج ومناقشتها والتوصيات

 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها

س االبتدائي ما هي تقديرات معلمي التربية االجتماعية لكتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخام   

 لمجاالت الكتاب فى منطقة تبوك؟

الجلدول و مجلاللإلجابة عن السؤال األول فقد تلم حسلاب المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة لكلل 

 ذلك. ( يبين2)

 

 (2جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال وللكلي

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتبة

 مرتفع 1 0.25 3.75 مجال المحتوى

 مرتفع 2 0.33 3.63 مجال أهداف الكتاب

 مرتفع 3 0.42 3.61 مجال األسئلة التقويمية

 مرتفع 4 0.32 3.55 مجال األنشطة والوسائل

 مرتفع 5 0.41 3.53 مجال مقدمة الكتاب

 مرتفع 6 0.51 3.47 مجال اإلخراج الفني للكتاب 

 مرتفع  0.27 3.55 الكلي

( إلى أن تقديرات المعلمين التقييميلة لجميلع فقلرات هلذا المجلال جلاءت مرتفعلة وبشلكل 2يشير الجدول ) 

الفني،  ( لمجال اإلخراج3.47( لمجال محتوى الكتاب و )3.75ملحوظ، حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )

 الفنلي جلاء ال األدنلى وهلو اإلخلراجويمكن المالحظة هنا  أن الفرق بين المجال األعلى وهو المحتلوى وبلين المجل

 مرتفعا، وكالهما ضمن التصنيف المرتفع.

ويمكلن أن نعللزي هلذه النتيجللة إللى أن وزارة التربيللة والتعللليم السلعودية قامللت بتلأليف الكتللاب وإخراجلله  

،  بشكل مميز وعالي المواصفات  حيث تم ذلك بمواصفات متميزة ويلبي حاجلات التغييلر التلي سلعت لهلا اللوزارة

حيث أشار المعلمون اللذين يقومون بتدريس هذا المقرر عن رضاهم عن هذا الكتاب وأنه يتميز بالفاعلية والكفلاءة 

ومناسب للمرحلة العمرية االبتدائية  التي وضع من أجلها ويدل ذلك عللى إن الملؤلفين قلد بلذلوا جهلود مميلزة  فلي 

مل معهلا ملن قبلل الطلبلة  حيلث حصلل المحتلوى عللى أعللي سبيل إخراج الكتاب ومحتواه مادة  مرنة وسهلة التعا

 درجات التقدير من قبل المعلمين .



 
 

   

 أوالً: مجال مقدمة الكتاب

لمةين فةي ما درجة مالئمة مقدمة كتاب التربية االجتماعية لطالب الخامس االبتدائي من وجهة نظةر المع -

 منطقة تبوك؟

علمللين  لإلجابللة علللى هللذا السللؤال تللم اسللتخراج المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة لتصللورات الم

( يبلين 3لدرجة مالئمة مقدمة الكتاب على مستوى المجال الكلي وعللى مسلتوى كلل فقلرة ملن الفقلرات والجلدول )

 تلك النتائج.

 (3جدول )

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال مقدمة الكتاب المتوسطات

ر

قم 

 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

 التقدير

1

  

تخاطلللب مقدملللة الكتلللاب كلللل ملللن المعللللم  

 والمتعلم.

 مرتفع 1 0.49 3.66

تحتللوي علللى التعريللف بموضللوع وأبللواب  2

 وفصول الكتاب

 مرتفع 3 0.52 3.46

 مرتفع 6 0.81 3.43 تناسب المقدمة المرحلة العمرية للطالب 3

يحتلللوى عللللى التعريلللف باألهلللداف العاملللة  4

 للتدريس

 متوسط 2 0.53 2,95

تبللين المقدمللة أهميللة الكتللاب وعالقتلله بكتللب  5

 التربية االجتماعية السابقة والالحقة

 متوسط 4 0.22 2.93

 إلى طريقة التعامل مع ترشد المقدمة المتعلم 6

 الكتاب واإلفادة منه

 متوسط 5 0.61 2.88

(جللاءت 3-1( أن تقللديرات معلمللي الدراسللات االجتماعيللة التقييميللة ذوات الرتللب )3يتبللين مللن الجللدول ) 

ين جللاءت بتقللدير متوسللط، حيللث تراوحللت متوسللطاتها الحسللابية بلل 5و  4,  6بدرجللة مرتفعللة، مللا عللدا الفقللرات 

مقدمة المتعلم تخاطب مقدمة الكتاب كل من المعلم والمتعلم و ترشد ال نص على للفقرة التي تل ( 2.88و ) (2,95)

بيلة تلدريس الترلإلى طريقة التعامل مع الكتاب واإلفادة منه، يوضم إلى أن المقدمة لم تركز عللى األهلداف العاملة 

 االجتماعية للصف الخامس االبتدائي .

 

 

 

 

 



 
 

 داف الكتابثانياً: مجال أه

ما درجة مالئمة أهداف كتاب التربية االجتماعية للصف الخةامس االبتةدائي مةن وجهةة نظةر معلمةي  - 

 التربية االجتماعية والوطنية في منطقة تبوك؟

حيث تم حساب المتوسطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة للمعلملين لمجلال أهلداف الكتلاب كملا يبلين  

 (.4الجدول رقم )

 (4)جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال أهداف الكتاب

رق

 م الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتبة

7 

 

8 

9 

تعكس األهداف السلوكية المتوقع من المتعلم  

 تعلمها

 إمكانية تحقيق األهداف وتطبيقها

 بالنسبة للطالب تراعى التوازن الزمني

3.75 

 

3.70 

3.66 

0.43 

 

42.. 

18 

 

17 

 مرتفع

 

 مرتفع

1

0 

تشمل األهداف في مجملها على مجاالت التعلم 

 الثالثة 

 مرتفع 16 0.44 3.63

1

1 

تتطابق مع األهداف المحددة في وثيقة المنهج 

 المقرر

 مرتفع 15 0.43 3.62

1

2 

 مرتفع 14 0.44 3.55 تراعي األهداف الفروق الفردية بين المتعلمين

1

3 

 مرتفع 13 0.45 3.51 تتصف األهداف بالواقعية

1

4 

ه تراعي مبدأ انتقال أثر التعلم وتوظيف ما يتعلم

الطالب في حياته اليومية أو في موضوعات 

 أخرى

 مرتفع 12 0.44 3.41

1

5 

 مرتفع 11 0.67 3.40 صياغة األهداف بعبارات واضحة

1

6 

 مرتفع 10 0.66 3.36 الطالب وتراعي حاجاتهمتالئم األهداف مستوى 

1

7 

 متوسط 9 0.25 2,97 يسبق كل وحدة قائمة باألهداف التعليمية بها.

1

8 

 متوسط 8 0.75 2.96 تتفق األهداف مع السياسة العامة  للتعليم



 
 

1

9 

تشتمل األهداف على المجال الحركي واالنفعالي  

 والنفس حركي

 متوسط 7 0.72 2.95

( فللي هللذا المجللال جللاءت مرتفعللة حيللث 16-7أن تقللديرات المعلمللين التقييميللة للفقللرات ذوات الرتللب) 

( 3,36لمها و )( للفقرة التي تقول  تعكس األهداف السلوكية المتوقع من المتعلم تع3,75تراوحت متوسطاتها بين )

( 19-17فقللرات ذوات الرتللب )للفقللرة التللي تشللير تالئللم األهللداف مسللتوى الطللالب وتراعللي حاجللاتهم, وجللاءت ال

ط بمستوى متوسلط حيلث جلاءت الفقلرة تشلتمل األهلداف عللى المجلال الحركلي واالنفعلالي واللنفس حركلي بمتوسل

 .2,95حسابي 

للى عو يعزو الباحث ذللك اللى أن األهلداف السللوكية ليسلت ممثللة بشلكل جيلد فلي المحتلوى وهلى ال تشلتمل 

 .الكثير من المستوى الحركي واالنفعالي 

 

 ثالثاً: مجال محتوى الكتاب

ما درجة مالئمة مجةال محتةوى كتةاب التربيةة االجتماعيةة والوطنيةة للصةف الخةامس االبتةدائي مةن  - 

لمعياريلة تم حساب المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات ا وجهة نظر معلمي التربية االجتماعية في منطقة تبوك؟

 (.5لمجال المحتوى كما يبين الجدول )

 (5جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال محتوى الكتاب

رقم 

 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرتب

 ة

 التقدير

 مرتفع 1 0.52 3.85 تسلسل الوحدات بشكل منطقي مناسب 23

 مرتفع 2 0.51 3.81 شموله للمعارف األساسية للموضوع 28

 مرتفع 3 0.51 3.74 عرض المعلومات متوازن كمياً في 27

يساعد على تنمية مهارات التفكيلر الناقلد  31

 واإلبداعي

 مرتفع 4 0.55 3.70

 مرتفع 5 0.43 3.65 يحث الطلبة على التأسي بقادة البالد 21

 مرتفع 6 0.46 3.59 يعرض أنشطة مقترحة في نهاية الدرس 22

يتضللمن القضلللايا االجتماعيللة المسلللتجدة  30

 محتواهفي 

 مرتفع 7 0.53 3.53

 متوسط 8 0.64   2.81    يرتبط بخبرات التالميذ وحياتهم 29

تعرض الملادة التعليميلة بطريقلة تراعلي  26

 البنية التربوية النفسية. 

 متوسط 9 0.53 2.80

( أن جميع تقديرات إفراد العينة للفقرات جاءت مرتفعة، ما عدا الفقلرات ذوات 5يتبين من الجدول رقم ) 

(والتلي تشلير اللى يللرتبط بخبلرات التالميلذ وحيلاتهم و تعلرض المللادة التعليميلة بطريقلة تراعلي البنيللة 8,9الرتلب )

يعتقلدون   بلان ملؤلفي كتلب التربيلة االجتماعيلة التربوية النفسية وهذا يشير إلى الى ان معلملي لتربيلة االجتماعيلة 



 
 

والوطنية قد بذلوا جهودا بجعل وحدات الكتاب  واضحة ومتسلسلة ومتوازنة ومترابطة وشاملة لكافة المواضليع , 

كذلك فقد أشارافراد عينة الدراسة إلى أن المحتلوى للم يلقلى القليلل ملن االهتملام  الكلافي ملن ملؤلفي الكتلب التربيلة 

يلة ملن ناحيللة ارتبلاط المللادة الدراسلية بخبللرات الطلبلة وعلدم مراعاتهللا إللى الجوانللب االنفعاليلة و النفسللية االجتماع

لديهم ويمكن ان يعود السبب في ذلك الى تركيز المؤلفين عللى الجوانلب المعرفيلة والتعليميلة وعلدم إعطلاء تركيلز 

 للجوانب االنفعالية.

 رابعاً: مجال األنشطة والوسائل

درجة مالئمة مجال األنشطة والوسائل في كتاب التربية االجتماعيةة مةن وجهةة نظةر معلمةي ما هي  - 

نحرافلات ؟ ولإلجابلة عللى هلذا السلؤال تلم حسلاب المتوسلطات الحسلابية واالالتربية االجتماعية في منطقةة تبةوك

 (.6الجدول ) كما يظهر فيالمعيارية لمجال األنشطة والوسائل 

 (6جدول )

 ابية واالنحرافات المعيارية لمجال األنشطة والوسائلالمتوسطات الحس

رقم 

 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتبة

 مرتفع 1 0.52 3.54 تناسب األنشطة المقترحة موضوع الدرس 35

 مرتفع 2 0.53 3.50 قةترتبط بعض الوسائل التعليمية بخبرات التالميذ الساب 40

 مرتفع 10 0.52 3.49 تشتق بعض الوسائل التعليمية من البيئة المحلية 38

لم تكسب األنشطة المتعلم مهارات التعلم التعاوني واللتع 41

 الذاتي

 مرتفع 4 0.55 3.46

 مرتفع 5 0.60 3.43 تثير دافعية المتعلم للتعلم الذاتي 39

 مرتفع 6 0.54 3.33 يتوافر عنصر التشويق في األنشطة 36

 مرتفع 7 0.56 3,32 تراعي األنشطة إمكانات وظروف المدرسة 37

 مرتفع 8 0.54 3.29 تناسب األنشطة المقترحة موضوع الدرس 34

 متوسط 9 0.52 2.76 قةترتبط بعض الوسائل التعليمية بخبرات التالميذ الساب 42

 متوسط 10 0.53 2.58 تشتق بعض الوسائل التعليمية من البيئة المحلية 43

لم تكسب األنشطة المتعلم مهارات التعلم التعاوني واللتع 45

 الذاتي

 متوسط 11 0.54 2.48

 متوسط 12 0.54 2,43 تثير دافعية المتعلم للتعلم الذاتي 39

 متوسط 13 0.65 2,40 يتوافر عنصر التشويق في األنشطة 33

 متوسط 14 0.55 2.30 تراعي األنشطة إمكانات وظروف المدرسة 44

( فلى هلذا 14-9( إلى إن تقديرات  المعلملين التقييميلة للفقلرات ذوات الرتلب )6يالحظ من الجدول رقم ) 

( ,جللاءت بتقللدير مرتفللع ، ويعللود ارتفللاع تقللديرات 8-1المجللال جللاءت متوسللطة مللا عللدا الفقللرات ذوات الرتللب )

ات الطلبة وهلى ليسلت كملا كانلت عليلة المعلمين لهذا المجال إلى أن هذه الوسائل التعليمية  حديثة ومناسبة لمستوي

في المناهج السابقة كذلك فإنها تشير إلى إن مؤلفي كتب الدراسات االجتماعية قلد ادخللوا فلي هلذه المنلاهج الحديثلة 



 
 

من الوسائل التعليمية لمساعدة الطلبة الى استيعاب المادة بشلكل أفضلل ملن السلابق كلذلك  يالحلظ ملن الجلدول فلي 

)تراعي األنشطة إمكانات وظروف المدرسة( جلاءت فلي المرتبلة األخيلرة بمتوسلط حسلابي بللغ األعلى بأن الفقرة 

( وبكونهللا روعيللت فللي المقللرر بدرجللة متوسللطة، ويمكللن أن يعللزى ذلللك إلللى أن هللذا المقللرر يللدرس لكللل 2.32)

رس فلي المدارس الحكومية فلي المملكلة، وان المعلملين يراعلون ظلروف وامكانيلات المدرسلة حيلث أن هنلاك ملدا

 قرى نائية ال يوجد فيها كهرباء أو تكون في مدارس مستأجرة ال توفر وسائل تعليمية كاألنترنت أو غيرها.

 يميةخامساً: مجال األسئلة التقي

ما درجة مالئمة مجال األسئلة التقويمية في كتاب التربية االجتماعية للصف الخةامس االبتةدائي مةن - 

 ولإلجابللة علللى هللذا السللؤال تللم حسللاب عيةةة والوطنيةةة فةةي منطقةةة تبةةوك؟وجهةةة نظةةر معلمةةي التربيةةة االجتما

 ( ذلك.7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال األسئلة التقويمية حيث يبين الجدول )

 (7جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال األسئلة التقويمية

رقم 

 الفقرة

 المتوسط نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتبة

األسللئلة التقويميللة تشللمل أسللئلة المقللال  46

 واألسئلة الموضوعية

 مرتفع 1 0.52 3.53

تتنلللوع أسلللئلة الكتلللاب عللللى وحداتللله  47

 وأجزائه بشكل مناسب

 مرتفع 2 0.53 3.50

تتدرج األسئلة بشكل منطقي من حيث  49

 الصعوبة

 مرتفع 3 0.54 3.48

تشلللتمل أسلللئلة التقلللويم عللللى مجلللاالت  54

اللللتعلم اللللثالث: المعرفيلللة واالنفعاليلللة 

 والنفس حركية

 مرتفع 4 0.54 3.47

 مرتفع 5 044 3.46 تتميز أسئلة الكتاب بالدقة العلمية 51

تكشف األسئلة للمعلم الخبرات السابقة  50

 للطالب

 مرتفع 6 0.47 3.43

بدالللللة يلللتم التقلللويم بأنواعللله المختلفلللة  51

األهلللداف العاملللة للكتلللاب واألهلللداف 

 الخاصة بكل وحدة

 مرتفع 7 0.51 3.35

تراعللللي مسللللتويات األسللللئلة الفللللروق  53

 الفردية بين الطالب

 مرتفع 8 0.59 3.33

 مرتفع 9 0.62 3.12 تتضمن األسئلة مهارات التفكير العليا 48



 
 

( أن تقديرات المعلملين التقييميلة لجميلع فقلرات هلذا المجلال جلاءت مرتفعلة، 7يالحظ من الجدول رقم )  

سلئلة المقلال ( للفقلرة التلي تشلير اللى ان األسلئلة التقويميلة تشلمل أ3.53حيث تراوحت متوسلطاتها الحسلابية بلين )

 فكير العليا.ية تتضمن أسئلة مهارات الت(تشير إلى أن كتب الدراسات االجتماع3,12والموضوعية الفقرة األخيرة)

وهلذا يشللير إللى االهتمللام الكلافي الللذي يوليله مللؤلفي كتلب التربيللة االجتماعيلة علللى أن أسلئلة المقللرر قللد  

يلة اتسبب لهم  حظيت باهتمام بالغ من قبل افراد العينة من حيث اهتمامها بمستوى الطلبة وخلوها من األخطاء وال

 حيرة.

 خراج الفني للكتابسادساً: مجال اإل

ما درجة مالئمة مجال اإلخراج الفني لكتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخةامس االبتةدائي    

م حسلاب تلولإلجابة عللى هلذا السلؤال فقلد  من وجهة نظر معلمي التربية الوطنية واالجتماعية في منطقة تبوك؟

 .(8كما يظهر في الجدول ) إخراج الكتاب الفنيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 (8جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال إخراج الكتاب الفني

رقم 

 الفقرة

المتوس نص الفقرة

ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتبة

 مرتفع 1 0.3 3.65 المسافات بين السطور والكلمات مناسبة 63

 مرتفع 2 0.65 3.63 المستخدم في الكتاب ذو نوعية قياسيةالورق  65

 مرتفع 3 0.43 3.60 تبرز العناوين الرئيسة والفرعية بشكل متميز 64

تناسللق األلللوان المسللتخدمة فللي األشللكال البيانيللة والرسللومات  68

 والصور التوضيحية

 مرتفع 4 0.52 3.55

دقلللة وضلللو  ومقلللاس ووضلللع مكلللان الصلللور والرسلللومات  69

 واألشكال حسب الموضوعات

 مرتفع 5 0.51 3.51

ي يوجد في بداية الكتلاب قائملة بالمحتويلات التلي يلرد ذكرهلا فل 62

 بداية الكتاب

 مرتفع 6 0.44 3.45

 مرتفع 7 0.62 3.42 غالف الكتاب جذاب وشائق ومناسب للمتعلم 67

 متوسط 8 0.63 2.63 حجم الحرف المستخدم في الكتاب واضم ومناسب 66

 متوسط 9 0.55 2,61 يحتوي الكتاب على قائمة بالمراجع مرتبة بأسلوب علمي 71

يحتلللوي الكتلللاب عللللى قائملللة باألخطلللاء المطبعيلللة فلللي حلللال  70

 ظهورها

 متوسط 10 0.72 2.11

(, قلد حلازت عللى متوسلط حسلابي مرتفلع تلراو  7-1( فأن الفقرات ذوات الرتلب )8كما يبين الجدول)  

حيللث احتللوت كتللب التربيللة االجتماعيللة  علللى جميللع هللذه المواصللفات باسللتثناء الفقللرات ذوات 3.42و  3,65بللين

( حللازت علللى تقللدير متوسللط والتللي تشللير إلللى أن كتللب التربيللة االجتماعيللة  تحتللوى علللى قائمللة  10و  8الرتللب )

 2,65) ابلغل انحسلابي انسلطبمتو الفقرتان باألخطاء المطبعية و قائمة مراجع مرتبة بأسلوب علمي  حيث   جاءت



 
 

مما يدل عللى ان كتلب التربيلة االجتماعيلة  بشلكل علام قلد صلممت بشلكل على التوالي بدرجة متوسطة  ( 2,61و 

 وإخراج جيد وتخدم العملية التعليمية التعليمة . 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :

ائي ة والوطنيةةة  للصةةف الخةةامس االبتةةدلمراعةةاة كتةةاب التربيةةة االجتماعيةة المعلمةةينهةةل تختلةةف تقةةديرات 

 مي؟للمعايير المطلوبة على مستوى األداة الكلي ومجاالتها باختالف عدد سنوات الخبرة، والمؤهل العل

لإلجابللة عللن هللذا السللؤال تللم حسللاب المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة لدرجللة تقللديرات  

لكللي ى األداة اصف الخلامس االبتلدائي للمعلايير المطلوبلة عللى مسلتوالمعلمين لمراعاة كتاب التربية االجتماعية لل

مراعللاة لومجاالتهلا بللاختالف عللدد سللنوات الخبلرة، والمؤهللل العلمللي، ولمعرفللة االخلتالف فللي تقللديرات المعلمللين 

ل والمؤهلل كتللاب التربيللة االجتماعيللة للصللف الخللامس االبتللدائي للمعللايير المطلوبللة بللاختالف عللدد سللنوات الخبللرة،

( يبلين 9 ( والجلدول )Two Way Anovaتم استخدام تحليل التبلاين الثنلائي ) العلمي للمعلم لكل مجال على حده 

 :ذلك

 

 (9جدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربية االجتماعية  االمتوسطات

 للصف الخامس االبتدائي للمعايير المطلوبة باختالف عدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

المقدمة   

)مقدمة 

 الكتاب(

أهداف 

 الكتاب

األنشطة  المحتوى

 والوسائل

التقويم 

)األسئلة 

 ة(التقويمي

اإلخراج 

الفني 

 للكتاب

 

 الكلي

 دراسات عليا

 3.52 3.56 3.43 3.56 3.37 3.44 3.49 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري

0.35 0.48 0.55 0.44 0.44 0.46 0.21 

بكالوريوس 

 فأقل

المتوسط 

 الحسابي

3.44 3.33 3.36 3.43 3.42 3.43 355 

االنحراف 

 المعياري

0.36 0.55 0.46 0.51 0.45 0.46 0.51 

 5أقل من 

 سنوات

المتوسط 

 الحسابي

3.35 3,44 3.45 3.55 3.37 3.45 3.54 

االنحراف 

 المعياري

0.53 0.35 0.54 0.34 0.44 0.45 0.63 

أقل من -5من 

 سنوات 10

المتوسط 

 الحسابي

3.14 3.24 322 3.46 3.46 3.46 3.59 

 0.35 0.56 0.47 0.57 0.44 0.36 0.36االنحراف 



 
 

 المعياري

سنوات  10

 فأكثر

المتوسط 

 الحسابي

3.35 3.37 3.36 3.43 3.43 3.63 3.47 

االنحراف 

 المعياري

0.53 0.42 0.41 0.42 0.42 0.55 0.45 

سلتخدام ( وجود فروق ظاهريلة بلين األوسلاط الحسلابية ولمعرفلة دالللة الفلروق تلم ا9يتبين من الجدول ) 

 يلي:دليل التباين الثنائي كما 

 أوالً: بالنسبة للمقدمة:

 (10جدول )

( لالختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب Two Way ANOVAنتائج تحليل التباين الثنائي )

التربية االجتماعية لصف الخامس االبتدائي للمعايير المطلوبة في مجال المقدمة باختالف عدد سنوات الخبرة، 

 والمؤهل العلمي.

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  dfدرجة الحرية

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

      

 .005 8.466 1877 1 1.355 المؤهل

 00555 764  2 433. سنوات الخبرة

 00533 443 221 1 243. التفاعل

   103 87 21.357 الخطأ

   264 91 22038 الكلي

( وجود اختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربيلة االجتماعيلة للصلف 10من الجدول ) يتضم 

ملة داللة ، وهلذه القي8.466الخامس االبتدائي في مجال المقدملة تعلزى للمؤهلل العلملي، حيلث كانلت قيملة )ف(   

يحمللون  ق تعلود لصلالم ملن( يتبين بلأن الفلرو10(، ومن  خالل الجدول )α≥0.05إحصائياً عند مستوى الداللة )

التفاعلل ومؤهل دراسات عليا، أي أن تقديراتهم أعلى، كما يتبين علدم وجلود اخلتالف تعلزى لعلدد سلنوات الخبلرة 

إحصلائياً  ، وهذه القيمة غيلر داللةوالي( على الت00555( و )764بين المؤهل والخبرة، حيث كانت قيمة )ف(   )

 (.α≥0.05عند مستوى الداللة )

(فللي تقللديرات α≥0.05لنتللائج إلللى وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة )أشللارت ا 

الخبرة األعللى، ويمكلن تفسلير   المقدمة( تعزى للخبرة ولصالم ذوي) ن على مستوى األداة ككل وفي مجالالمعلمي

علللى أحللداث  تسللاعد  أن األهللداف الرئيسللة فللي المنهللاج هللى مللن أهللم عناصللر المللنهج؛  ذلللك فللي ضللوء النتللائج

تساهم في بناء المنهاج ، حيث تعتبر أهداف الملنهج الدراسلي  والتغييرات المرغوبة التي تظهر في سلوك المتعلم، 

ضرورية فى بناء الخبرات التعليمية التي يتضمنها المنهج،  وال يمكلن ان يكلون المنهلاج فلاعال اال ملن خلالل بنلاء 

مسلتويات، ويتطللب الحكلم عليهلا معرفلة ودرايلة ف لهلا خصلائص وبيلق، وهلذه األهلداأهداف واضحة وقابللة للتط

تقلديرات ذوي الخبلرات األكبلر أعللى، كملا أنهلا تتطللب ملن المعللم المعرفلة   تواسعة  من  قبل المعلم , ولهذا كانل



 
 

أن والخبرة العلمية الواسعة واالطالع الجيد، ومن هنا جاءت تقديرات المعلمين ذوي الدراسات العليا أعلى، حيلث 

 المعلمين ذوي الدراسات العليا هم مؤهلين تربوياً، ويمتلكون معرفة التي تؤهلهم  للتعامل مع المنهاج .

 

 ثانياً: األهداف

 (11جدول )

( لالختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب TWO Way Anovaنتائج تحليل التباين الثنائي )

المملكة العربية السعودية للمعاير المطلوبة في مجال األهداف التربية االجتماعية للصف الخامس ابتدائي في 

 باختالف عدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي.

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة الحرية 

df 

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

 000 4.25 913.657 1 923.888 بين المجموعات

 00.21 5.333 1.067 1 1.212 المؤهل

 0.345 4.543 887 2 1785 سنوات الخبرة

 00.55 5.885 125 2 267 التفاعل

   223 80 16.567 الخطأ

    86 953.86 الكلي

( وجود اختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربيلة االجتماعيلة للصلف 11يتضم من الجدول ) 

ة داللة ، وهلذه القيمل5,333مجال األهلداف تعلزى للمؤهلل العلملي، حيلث كانلت قيملة )ف(    الخامس ابتدائي  في

حمللن ي( يتبلين بلأن الفلروق تعلود لصلالم ملن 11(، وملن خلالل الجلدول )0≤0.05إحصائياً عند مسلتوى الدالللة )

نلت قيملة حيلث كا مؤهل دراسات عليا، أي أن تقديراتهم أعلى، كما تبين وجود اختالف يعزى لعدد سنوات الخبرة

اسللتخدام  (، ولمعرفللة اتجللاه الفللروق تللم≤0.05، وهلذه القيمللة دالللة إحصللائياً عنللد مسللتوى الدالللة )4.543)ف(   

لتفاعلل بلين ل( يبين ذلك، في حلين تبلين علدم وجلود اختالفلات تعلزى 11اختبار شافية للمقارنات البعدية والجدول )

لللة (، وهللذه القيمللة غيللر دالللة إحصللائياً عنللد مسللتوى الدال0.345المؤهللل والخبللرة، حيللث كانللت قيمللة )ف(   )

(α≥0.05.) 

أما بالنسبة لوجود فروق فلي التقلديرات حلول مجلال المقدملة تبعلاً للمؤهلل العلملي ولصلالم ملن يحمللون  

 ، أملاصلدار الحكلمالمؤهالت العليا، فقد يعزى  ذلك إلى الخبرة المتراكمة للديهم، ولملؤهالتهم  كلانوا األقلدر عللى إ

تهم عدم وجود فروق في بقية المجاالت فيمكن أن يعزى ذلك إلى خضوع جميع المعلمين بغض النظلر علن ملؤهال

والتعلليم،  رة التربيلةإلى أن الخبرات التعليمية متشابهة لديهم وأنهم يتلقون  نفس الدورات التدريبة التي تعقلدها وزا

ويين  رفون التربلة والوسلائل التعليميلة التلي يمارسلها المشلوإلى تشابه استخدام المعلمين ألساليب التدريس واألنشط

يلتهم من حيلث ر  مع معلمي التربية االجتماعية األمر الذي أوجد اشتراكا في الرأي بين معلمي التربية االجتماعية

 لكتاب التربية االجتماعية أو حتى تدريسها.



 
 

( فللي تقللديرات α≥0.05الداللللة ) وأشللارت النتللائج إلللى وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى 

لللى سللنوات فللأكثر(، كمللا تبللين عللدم وجللود فللروق ع 10المعلمللين فللي مجللال )األهللداف( ، ولصللالم ذوي الخبللرة )

 مستوى األداة ككل وبقية المجاالت تعزى للخبرة.

  

 (12جدول )

نتائج اختبار شافية التجاه الفروق في اختالف تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربية االجتماعية للصف 

 الخامس االبتدائي  للمعايير المطلوبة في مجال األهداف باختالف عدد سنوات الخبرة

 المصدر
مستوى  الخطأ المعياري متوسط الفروق

 الداللة

 5أقل من 

 سنوات

أقل من  -5 من

 سنوات 10

 سنوات 10أقل من  -5من 

 سنوات فأكثر 10

 سنوات فأكثر 10

0.65 

 

0,43 

 

0,54 

0.13 

 

0.14 

 

0.11 

0.723 

 

0.034 

 

0.072 

 α≥0.05 دالة عند مستوى الداللة  *

( بللأن اخللتالف تقللديرات المعلمللين لمراعللاة كتللاب التربيللة االجتماعيللة للصللف 12مللن الجللدول ) يتضللم 

نوات سل 10الخامس االبتدائي للمعايير المطلوبلة فلي مجلال األهلداف كلان لصلالم ملن كلان علدد سلنوات خبلرتهم )

 فأكثر(، أي لصالم الخبرة األكثر حيث كان للخبرة دورا مهما في التوصل لهذه النتيجة.

 ثالثاً: المحتوى وعرضه

 (13جدول )

( لالختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربية TWO Way Anovaنتائج تحليل التباين )

االجتماعية للصف الخامس االبتدائي للمعايير المطلوبة في مجال المحتوى وعرضه باختالف عدد سنوات 

 الخبرة، والمؤهل العلمي.

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة الحرية 

df 

 

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

بين 

 المجموعات

1001027 1 1121.117 3.422 000 

 0.0180 2.544 0.566 1 0.576 المؤهل

 0.0553 0.0333 0.152 2 0.311 سنوات الخبرة

 0.0553 0.346  0.59 2 0.122 التفاعل

   0.287 85 24.135 الخطأ



 
 

    91 1057.626 الكلي

ة للصلف ( عدم وجود اختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربيلة االجتماعيل13يتضم من الجدول )

هما، حيلث الخامس االبتدائي  في مجال المحتوى وعرضه تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والتفاعل بين

ة القللليم غيلللر داللللة إحصلللائياً عنلللد مسلللتوى الداللللل(، وهلللذه 0.364( و )0.333( و )2.544كانلللت قللليم )ف(   )

(α≥0.05.) 

 رابعاً: مجال األنشطة والوسائل

 (14جدول )

( لالختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب TWO Way Anovaنتائج تحليل التباين الثنائي )

للمعايير المطلوبة في مجال األنشطة والوسائل باختالف عدد  التربية االجتماعية الخامس االبتدائي  المتوسط

 سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي.

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة الحرية 

df 

 

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

بين 

 المجموعات

1167.145 1 1165.233 4656 003. 

 0.106 2.588 576 1 0.6436 المؤهل

 0.789 0.455 0.76 3 0.171 الخبرةسنوات 

 0.56  0.543 137 3 0.255 التفاعل

   0.342 86 13567 الخطأ

    42 1231.663 الكلي

( علدم وجلود اخلتالف فلي تقلديرات المعلملين لمراعلاة كتلاب التربيلة االجتماعيلة 14يتضم من الجدول ) 

لتفاعلل مجلال األنشلطة والتلدريبات تعلزى للمؤهلل العلملي وعلدد سلنوات الخبلرة وا للصف الخامس االبتلدائي  فلي

للللة (، وهللذه القللليم غيللر داللللة إحصللائياً عنلللد مسللتوى الدال0.455( و )2.588بينهمللا، حيلللث كانللت قللليم )ف(   )

(α≥0.05. ويمكن أن يعزى ذلك إلى تشابه الخبرات بين إفراد العينة.) 

 يمخامساً: مجال التقي

 (15)جدول 

( لالختالف في تقديرات المعلمات لمراعاة كتاب TWO Way Anovaنتائج تحليل التباين الثائي )

التربية االجتماعية للصف األول  المتوسط للمعايير المطلوبة في مجال التقويم باختالف عدد سنوات الخبرة، 

 والمؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة الحرية 

df 

 

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 



 
 

بين 

 المجموعات

1530634 1 1055.75 6265 0.004 

 5.42 344 0.65 1 0.23 المؤهل

 2.67 345 0.279 2 0.234 سنوات الخبرة

 0.765 0.211 0.22 2 0.74 التفاعل

   0.147 86 16178 الخطأ

    86 1132814 الكلي

( علدم وجلود اخلتالف فلي تقلديرات المعلملين لمراعلاة كتلب التربيلة االجتماعيلة 15ملن الجلدول ) يتضم 

ت ا، حيث كانليم تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والتفاعل بينهمف الخامس االبتدائي في مجال التقيللص

 (.α≥0.05)(، وهذه القيم غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 345( و )344قيم )ف(   )

 سادساً: اإلخراج الفني للكتاب

 (16جدول )

( لالختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب TWO Way Anovaنتائج تحليل التباين الثنائي )

المطلوبة في مجال اإلخراج الفني للكتاب باختالف عدد  التربية االجتماعية للصف الخامس االبتدائي  للمعايير

 سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة الحرية 

df 

 

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

بين 

 المجموعات

1112.333 1 1220.144 3555 000 

 0.183 2.345 0.645 1 0.565 المؤهل

 0.345 1.577 0.278 2 0.651 سنوات الخبرة

 0.778 0.045  0.005  2 0.062 التفاعل

   0.432 87 29.160 الخطأ

    93 1301.485 الكلي

( علدم وجلود اخلتالف فلي تقلديرات المعلملين لمراعلاة كتلاب التربيلة االجتماعيلة 16من الجدول ) يتضم 

تفاعللل للصلف الخلامس ابتلدائي فللي مجلال اإلخلراج الفنلي للكتللاب تعلزى للمؤهلل العلملي وعللدد سلنوات الخبلرة وال

سلتوى محصلائياً عنلد (، وهلذه القليم غيلر داللة إ0.045( و )1.577( و )2.345بينهما، حيلث كانلت قليم )ف(   )

 (.α≥0.05الداللة )

 سابعاً: على مستوى األداة الكلي

 (17جدول )



 
 

لمراعاة كتاب  المعلمين( لالختالف في تقديرات Tow Way Anovaنتائج تحليل التباين الثنائي )

للمعايير المطلوبة على مستوى األداة الكلي باختالف عدد سنوات  التربية االجتماعية للصف الخامس ابتدائى

 الخبرة، والمؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة الحرية 

df 

 

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

 000 6233 1054.145 1 136765 بين المجموعات

 0.42 3.554 0.543 1 0.567 المؤهل

 0.544 0.443 0.56 2 0.145 سنوات الخبرة

 8.67 0.25 0.32 2 0.35 التفاعل

   0.123 76 12365 الخطأ

    84 144.123 الكلي

( وجود اختالف في تقديرات المعلمين لمراعاة كتاب التربيلة االجتماعيلة للصلف 17من الجدول ) يتضم 

لقيمة دالة ا، هذه 3.554الخامس ابتدائي على مستوى األداة الكلي تعزى للمؤهل العلمي، حيث كانت قيمة )ف(   

ون مؤهلل تعلود لصلالم ملن يحملل (  بان الفروق17(، ويبين الجدول رقم )α≥0.05إحصائياً عند مستوى الداللة )

ة، حيلث دراسات عليا ، كما يتبلين علدم وجلود اخلتالف تعلزى لعلدد سلنوات الخبلرة والتفاعلل بلين المؤهلل والخبلر

اللللة ( علللى الترتيللب، وهللذه القيمللة غيللر دالللة إحصللائياً عنللد مسللتوى الد0.25( و )0.443كانللت قيمللة )ف(   )

(α≥0.05.) 

 الخالصة :

ً من قبل معلمي  ماعية بية االجتالتر جاءت نتائج مجاالت تقويم مقرر التربية االجتماعية والوطنية مقبولة تربويا

ائل سواألنشطة وال والوطنية، وجاء ترتيب المجاالت كما يلي محتوى الكتاب اوال، أهداف الكتاب، األسئلة ثانيا،

مين أن المعل ر إلىخامسا ، مقدمة الكتاب اخيرا ، حيث يشي ثالثا ، اإلخراج الفني للكتاب رايعا ، طريقة العرض

لمستوى اتغير وكانت هناك فروق في تقييمات المعلمين تعزى لم موافقون  على فقرات االستبانة بشكل مرتفع .

 من هم العلياراساتدالعلمي ولصالم من يحملون الشهادات الجامعية العليا ما يستدعي تشجيع المعلمين على متابعة 

 خالل توفير الدعم والوقت الالزمين من قبل الجهات المسؤولة. 

 

  

 التوصيات 2.4

 

 بناء على النتائج التي توصل البها البحث فأن الباحث يوصى بالتوصيات التالية:

 ضرورة االهتمام بمقدمة كتاب التربية االجتماعية والوطنية. .1



 
 

رفيللة االجتماعيللة والوطنيللة فللي مختلللف المجللاالت المعضللرورة االهتمللام بتنويللع أهللداف كتللاب التربيللة  .2

 والوجدانية والنفس حركية وجميع  مستوياتها.

اع، فكيلر واإلبلدينبغي احتواء كتاب التربية االجتماعية  والوطنية على أنشطة وأسئلة تنمي عند الطالب الت. 3

 دراتهم الذهنية.وتضمين المنهاج مهارات التفكير الناقد و حل المشكالت، من اجل تنمية ق

 . ضرورة ربط خبرات الطلبة بمحتوى لكتاب  التربية االجتماعية والوطنية.4

 

 قائمة المراجع

 

 أ. المراجع العربية:

ولةةى( المةةواد االجتماعيةةة فةةي منةةاهج التعلةةيم بةةين النظريةةة والتطبيةة  )الطبعةةة األ(، 1994ابللراهيم، خيللري )

 االسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

رنلة فلي ضلوء (، التربية الوطنية في مدارس المملكة العربية السعودية، دراسة تحليليلة مقا2013,راشد )البرقشى

 34العدد  مجلة التربويةالتوجهات التربوية الحديثة، 

، مةن تحليل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويمها للصفوف الخامس، السادس، السابع(، 2009بشير، معاذ )

رسلالة ماجسلتير غيلر منشلورة، جامعلة  مات محافظات شةمال الفةفة البربيةة،وجهة نظر معلمي ومعل

 النجا  الوطنية، نابلس.

فوف األربعةة بناء معيار لتقييم كتب التربية االجتماعية والوطنية للص(، 1996الخشان، أحمد سليمان، األحمد )

 ردن.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األ األولى في األردن،

ر والتوزيلع ، دار المسليرة للنشلأسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي(، 2006الخوالدة، محمد )

 والطباعة، عمان.

تعليم فةي الكتاب المدرس ومدى مالءمته لعمليتي التعلم وال(، 1982دمعة، مجيد ابراهيم، ومرسي محمد منير )

 .15-139( ص ص 1) 3لتربية والثقافة والعلوم ، المنظمة العربية لالمرحلة االبتدائية

الكتةاب  (1962رضوان، أبلو الفتلو  وعبلد ع، عبلد المجيلد السليد وعفيلف، محملد الهلادي والقسلام محملد أحملد )

 ، فلسفة، تاريخه، أسس تقويميه، استخدامه، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.المدرس

( ص 6) 38، أهميته، مواصفاته، تطويره، مجلة المعلم العربلي، دالكتاب المدرس الجي(، 1985زيتون، عدنان )

 .68-61ص 

 ر.)الطبعة األولى(، عمان، دار عما المنهج المدرس الفعال(، 1993سعادة، جودت وابراهيم عبد ع )

 تير غيلر، رسالة ماجسدراسة تحليلية لكتب علم األحياء للمرحلة الثانوية في األردن(، 1986الصوري، اسعد )

 منشورة، جامعة اليرموك.

عملان،  أساسةيات تةدريس االجتماعيةات وتطبيقاتهةا العلميةة )الطبعةة األولةى(،(، 1989عبيدات، سليمان أحمد )

 (.1990جمعية المطابع األردنية العالونة )

( الكفايات التعليميلة لمعلملي الدراسلات االجتماعيلة فلي محافظلة الكلرك ملن وجهلة نظلر 2013الغزيوات ,محمد )

 49-37,   38, العدد  المجلة التربويةالمشرفين التربويين , 



 
 

لقللاهرة، ا)الطبعللة الثالثللة(،  المةةواد االجتماعيةة وتدريسةةها النةةاجح(، 1976فلؤاد، عبللد اللطيللف ومرسللي، سللعيد )

 مكتبة النهضة المصرية.

 القاهرة.، علم الكتب، المنهج، األسس، المكونات، التنظيمات(، 1995اللقاني، احمد حسين )

 الكتاب. )الطبعة الثالثة، القاهرة، عالم تدريس المواد االجتماعية(، 1982اللقاني، أحمد ورضوان، أحمد )

سةتخدام إعداد برنةامج متكامةل لتعلةيم طةالب وطالبةات المةدارس الثانويةة كيفيةة ا(، 2001مرسي، نادية، سعد )

 ير غيللر منشللورة، كليللة اآلداب قسللم، دراسللة ميدانيللة، جامعللة طنطللا، رسللالة ماجسللتالمكنةةة فةةي مصةةر

 المكتبات.

لعربيلة السلعودية (، تحليل أنشطة التعليم في مقررات التربية الوطنية في المملكلة ا2004المعيقل، عبد ع محمد )

 .131-79( ص 3) 10 مجلة دراسات تربوية واجتماعية،من وجهة نظر المعلمين، 

)دراسةة  نية للمرحلةة األساسةية الةدنيا فةي المنهةاج الفلسةطينيتحليل كتب التربية الوط(، 2009هندي، سمية )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجا  الوطنية، نابلس، فلسطين. نقدية(

ر )الطبعللة األولللى(، عمللان، دار الفكلل المةةنهج وتطةةويره(، هشللام ومصلللم عللدنان، 1989هنللدي، صللالم وعليللان)

 للنشر.

 .1984، االردن تقرير ميداني دراسات االجتماعيةمنهاج الوزارة التربية والتعليم، 

 رياض.، اإلدارة العامة للمناهج، الالتطوير اإلداري 32/7/10/57/49(، تعميم رقم 2006وزارة المعارف )

 (, التقرير السنوي والدوري , دائرة المناهج.2006وزارة التربية والتعليم السعودية)
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Mintrop, H (2003) The old and New fase of civic Education Expert, Teachers and 

student Views. European Educational Research Journal , 2 pp 446-454. 

  

Richy, R.S (2009) Curriculum principles and foundations. Papere presented to 

umfe,  pp 32-39 newyork. 

 

 الملحق )أ(

أداة الدراسة



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الخلفية العلمية وسنوات الخبرة:

 المؤهل العلمي:        دبلوم تربية            جامعي             ماجستير

 

 سنوات 10سنوات      أكثر من  10-5سنوات       من  5سنوات الخبرة:  أقل من 

 

متوس كبيرة الفقرات

 طة

قليل

 ة

 نادرة

 الفقرات المتعلقة بمجال مقدمة الكتاب

يحتلللوي عللللى التعريلللف باألهلللداف العاملللة لتلللدريس 

 الكتاب

    

تحتللوي علللى التعريللف بموضللوع وأبللواب وفصللول 

 الكتاب

    

     المقدمة المرحلة العمرية للطالب تناسب

     تخاطب المقدمة كل من المتعلم والمعلم

تبللين المقدمللة أهميللة الكتللاب وعالقتلله بكتللب التربيللة 

 االجتماعية السابقة والالحقة

    

 ترشد المقدمة المتعلم إلى طريقلة التعاملل ملع الكتلاب

 واإلفادة منه

    

 الكتابالفقرات المتعلقة بمجال أهداف 

     كةتتفق مع األهداف العامة لسياسة التعليم في الممل

تشمل األهداف في مجملها على مجاالت التعلم 

 الثالثة )المجال المعرفي، واالنفعالي، والنفس حركي(

    

     ررتتطابق مع األهداف المحددة في وثيقة المنهج المق

     تراعي األهداف الفروق الفردية بين المتعلمين

     تتصف األهداف بالواقعية

تراعي مبدأ انتقال أثر التعلم وتوظيف ما يتعلمه 

 الطالب في حياته اليومية أو في موضوعات أخرى

    

     صياغة األهداف بعبارات واضحة

     تالئم األهداف مستوى الطالب وتراعي حاجاتهم

     يسبق كل وحدة قائمة باألهداف التعليمية بها.



 
 

     تعكس األهداف سلوكاً متوقعاً من المتعلم

     إمكانية تحقيق األهداف وتطبيقها

     تراعي التوازن الزمني بالنسبة ألدائها

  



 
 

 الفقرات المتعلقة بمجال محتوى الكتاب

     يربط الطالب بالدليل من كتاب التربية االجتماعية

علرض المعلوملات اللغلة السلليمة السلهلة  تستخدم في

 الواضحة

    

     يراعي التدرج والتتابع الرأي للمادة

     يتفق مع الخطوط العريضة للمنهاج

     يحث الطلبة على التأسي بقادة البالد

     يعرض أنشطة مقترحة في نهاية الدرس

     يتضمن القضايا االجتماعية المستجدة في محتواه

     تسلسل الوحدات بشكل منطقي مناسب

     شموله للمعارف األساسية للموضوع

     متوازن كمياً في عرض المعلومات

     يساعد على تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي

     يرتبط بخبرات التالميذ وحياتهم

المللللادة التعليميللللة بطريقللللة تراعللللي البنيللللة  تعللللرض

ى التربوية النفسية: ملن الكلل إللى الجلزء، وملن المعللوم إلل

المجهول، ومن المحسلوس إللى المجلرد، وملن السلهل إللى 

 الصعب.

    

 الفقرات المتعلقة بمجال األنشطة والوسائل

     تعد الوسائل التعليمية المتضمنة في الكتاب حديثة

     تشتمل على األنشطة الصفية واألنشطة الالصفية

تشللمل األنشللطة علللى مهمللات تغطللي مجللاالت الللتعلم 

 الثالث: المعرفية، واالنفعالية، والنفس حركية

    

الوسائل التعليمية في الكتلاب تعملل عللى جلذب انتبلاه 

 الطالب

    

     ترتبط باألهداف المحددة في المقرر

     الفردية بين الطلبةتراعي الفروق 

     تحفز المتعلم على التفاعل اإليجابي والتعلم النشط

     تناسب األنشطة المقترحة موضوع الدرس

تلللرتبط بعلللض الوسلللائل التعليميلللة بخبلللرات التالميلللذ 

 السابقة

    

     تشتق بعض الوسائل التعليمية من البيئة المحلية



 
 

األنشلللطة الملللتعلم مهلللارات اللللتعلم التعلللاوني  تكسلللب

 والتعلم الذاتي

    

     تثير دافعية المتعلم للتعلم الذاتي

     يتوافر عنصر التشويق في األنشطة

     تراعي األنشطة إمكانات وظروف المدرسة

 الفقرات المتعلقة بمجال األسئلة التقويمية

     تتميز أسئلة الكتاب بالدقة العلمية

     تكشف األسئلة للمعلم الخبرات السابقة للطالب

األسللللئلة التقويميللللة تشللللمل أسللللئلة المقللللال واألسللللئلة 

 الموضوعية

    

تتنللوع أسللئلة الكتللاب علللى وحداتلله وأجزائلله بشللكل 

 مناسب

    

     تتدرج األسئلة بشكل منطقي من حيث الصعوبة

الللثالث:  تشللتمل أسللئلة التقللويم علللى مجللاالت الللتعلم

 المعرفية واالنفعالية والنفس حركية

    

مللة يللتم التقللويم بأنواعلله المختلفللة بداللللة األهللداف العا

 للكتاب واألهداف الخاصة بكل وحدة

    

تراعللللي مسللللتويات األسللللئلة الفللللروق الفرديللللة بللللين 

 الطالب

    

     تتضمن األسئلة مهارات التفكير العليا

 إخراج الكتاب الفنيالفقرات المتعلقة بمجال 

     المسافات بين السطور والكلمات مناسبة

     الورق المستخدم في الكتاب ذو نوعية قياسية

     تبرز العناوين الرئيسة والفرعية بشكل متميز

تناسللللق األلللللوان المسللللتخدمة فللللي األشللللكال البيانيللللة 

 والرسومات والصور التوضيحية

    

الصلللللور دقلللللة وضلللللو  ومقلللللاس ووضلللللع مكلللللان 

 والرسومات واألشكال حسب الموضوعات

    

يوجللد فللي بدايللة الكتللاب قائمللة بالمحتويللات التللي يللرد 

 ذكرها في بداية الكتاب

    

     غالف الكتاب جذاب وشائق ومناسب للمتعلم

     حجم الحرف المستخدم في الكتاب واضم ومناسب



 
 

يحتوي الكتلاب عللى قائملة بلالمراجع مرتبلة بأسللوب 

 علمي

    

يحتللوي الكتللاب علللى قائمللة باألخطللاء المطبعيللة فللي 

 حال ظهورها

    

 

 


